
  ولكن هل فعل؟ مل يفعل إال بعد أن أمره اهللا به. 

  فإن ضمري اجلمع هنا للتعظيم. )) فلنولينك ((لقوله:  ؛ومنها: إثبات عظمة اهللا سبحانه وتعاىل 

 ((     ال،  )) قدر نرى تقلب ((قوله: ل ؛ومنها: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان حيب أن يتوجه إىل الكعبة 

  . ))  قد نرى تقلب وجهك ((مع قوله:  )) ترضاها ((لقوله:  )) اترضاه

  .         )) فول وجهك شطر المسجد الحرام ((لقوله:  ؛ومن الفوائد: وجوب االجتاه حنو املسجد احلرام

  . )) ماوجهك شطر المسجد الحر  (( ؛األعضاء، حيث عرب به عن سائر اجلسم ومنها: أن الوجه أشرف

وجهك شطر المسجد  ((لقوله:  ؛املالكية على أنه ينبغي للمصلي أن ينظر تلقاء وجهه ومنها: ما استدل به

املسألة اختلف فيها  هوهذ ؛طيبنعم؛ ؟  إذا وىل اإلنسان وجهه فإنه ينظر تلقاء وجهه كذا حسنيو  )) الحرام

موضع سجوده  وعند اإلمام أمحد أنه ينظر إىل ؛واملشهور عند املالكية أن املصلي ينظر تلقاء وجهه ،أهل العلم

عن محمد بن سيرين أن النبي صلى اهللا عليه  (حنيفة واستدلوا لذلك بأثر مرسل  وهو مذهب الشافعي وأيب

وقال بعض العلماء إن اإلمام واملنفرد ينظر إىل موضع  ) وسلم كان يطأطئ رأسه وينظر إلى موضع سجوده

أن الرسول  (واستدلوا لذلك بأحاديث يف البخاري وهي:  ؛ىل إمامه، ينظر إىل إمامهالسجود وأما املأموم فينظر إ

عليه الصالة والسالم حينما صلى صالة الكسوف وأخبر أصحابه بأنه عرضت عليه الجنة وعرضت عليه 

  .يرونه موهذا دليل على أ ) النار فقال لهم وذلك حين رأيتموني تقدمت وتأخرت

فعلت هذا نعم؟  ( وقال ه املنرب قام يصلي عليه فكان يقوم ويركع ويرفع فإذا أراد السجود نزل منها أنه ملا صنع ل 

  .وهذا دليل على أم يرونه ) تعلموا صالتيللتأتموا بي و 

ل لهم بما تعرفون كان يقرأ في صالة السر قيوالسالم ( ومنها أيضا أم ملا أخربوا أن الرسول عليه الصالة  

وألنه أبلغ  ؛فهذا دليل على أن املأموم ينظر إىل إمامه ؛وهذه كلها يف الصحيح ) باضطراب لحيتهذلك؟ قالوا 

فإذا كان املأموم ينظر إىل اإلمام كان ذلك أبلغ يف  ؛ألن اإلمام قد يقوم وقد جيلس، ساهيا مثال ؛يف اإلمتام به

وال سيما إذا كان املأموم وهذا القول ال بأس به  ؛أما اإلمام واملنفرد فإما ينظران إىل موضع السجود ؛االقتداء به

  .حمتاجا إىل ذلك، حمتاجا كما لو كان ال يسمع مثال ال يسمع فرييد أن ينظر إىل اإلمام ليقتدي به أو حنو ذلك

  إذا كان بعيدا يلحظ إليه؟: الطالب 

يلحظ إليه إن احتاج االلتفات وال بدون التفات؟ ولقد استثىن بعض العلماء الذين يقولون إنه  أي نعمالشيخ: 

ينظر إىل موضع السجود استثىن من ذلك إذا كان يف التشهد فإنه ينظر إىل إشارته لقول ابن الزبري أو الزبري نسيت 

  .تنظر إىل األصبع فعند التشهد عند اإلشارة ) كان ال يتجاوز أو ال يجاوز بصره إشارته( 



ومنها مما يستثىن من ذلك عند بعضهم إذا كنت يف املسجد احلرام إن كنت مشاهدا الكعبة فإنك تنظر إىل 

  الكعبة.

ستثىن نقول أما تفهذه املسائل الثالث اليت  ؛ومنها: إذا كنت يف خوف حولك عدو فإنك تنظر إىل جهة العدو 

وأما إذا كانت الكعبة  ؛قد ورد به احلديث فهو مستثىنالتشهد فهذا  عند وضوع استثناء التشهد أو رفع األصبعم

وجه له، ال وجه لكونك تشاهد الكعبة، ال سيما أن اإلنسان إذا شاهد الكعبة والناس يطوفون حوهلا  أمامك فال

وقد ورد  )) حذركم      وخذوا  ((تعاىل:  داخل يف قوله وأما إذا كان يف اخلوف فإن هذا ؛قد حيصل انشغال

فهذا دليل على  ؛طليعة أم الالهل جاءت  عبطليعة فكان ينظر حنو الشبعث عن النيب عليه الصالة والسالم أنه 

  أنه ينظر يف حال اخلوف إىل ما يتقي به هذا اخلوف وال حرج عليه.

  ؟. . يف ناسصالة اخلوف  الطالب: 

  @ ؟ هذه واضحة.دليله ويش عندهمالشيخ: 

    )) فول وجهك شطر المسجد الحرام وقوله تعاىل: ((

وهلذا كان من يدخله آمنا، وكان من يدخله  ؛احلرمة هذا املسجد لوصفه باحلرام أي ذو من فوائد اآلية: عظمة 

وهلذا كل شيء فيه آمن، كل ما فيه حياة  ؛يشرع له أن يأيت بنسك إما وجوبا وإما استحبابا نعم؟ خبالف غريه

  حىت اجلماد الشجر، الشجر آمن ما جيوز قطعه يف احلرم ،اليا ولد  ؛فهو آمن حىت اجلماد

  : هو مجاد ؟الطالب

  فإنه جاز كسره وال حرمة له.   مل جيد الشجر ماءأيه حي هو حي وهلذا لو  الشيخ:

وحيث ما كنتم  ((لقوله:  ؛منها: وجوب االجتاه إىل القبلة يف أي مكان كان اإلنسان من بر أو حبر أو جوو 

  يسقط االستقبال يف مواضع؟ منها كما مر علينا نعم؟ ويسقط االستقبال يف مواضع  )) وجوهكم شطره فولوا

   إذا كان على الراحلة يف التنفل الطالب:

  والثاين؟ ة؛نعم هذه واحد ؛ نعم يسقط  حيث كان وجهه الشيخ:

  عند اخلوف الشديد الطالب:

  استقبال القبلة والثالث؟إذا كان ال ميكن عند اخلوف الشديد  الشيخ: 

  إذا كان ما يدري القبلة الطالب:

  ال الشيخ:

  إذا كان على راحلة نافلة الطالب:



  ذكرها األخ  الشيخ:

   إذا كان مريضاالطالب: 

طيب  ؛عن القبلة أو حنو ذلك صلب لو صلبيعين عند العجز، عند العجز عن استقبال القبلة ملرض أو  الشيخ:

ألنه مأمور أن  ؛واملوضع الرابع؟ هل ميكن جنعل من هذه املواضع إذا اشتبهت عليه القبلة وال ما ميكن؟ ما ميكن

جيتهد، مأمور أن جيتهد لكن لو أخطأ فهو معذور وإال فإنه البد أن يكون حني الصالة يرى أن ما اجته إليه هو 

ألن حقيقة األمر أنه ما جيوز يصلى إال وهو يعتقد أنه يف  ؛إذا فاالشتباه ما يستثىن ؛....الصواب بل هو على

العاجز يعرف أن القبلة خلفه يعين يصلي غري القبلة وهو يعرف، وكذلك يف  ؛القبلة خبالف الذي ذكرناه قبل قليل

  شدة اخلوف، وكذلك املتنفل يف السفر

  ؟قتال يا شيخ ال الطالب : 

  شدة اخلوف هو الشيخ: 

  ا يدخل يف العجز ؟م شدة اخلوف الطالب:

يستطيع أن يتجه على قبلته لكن خياف على  كن خائفلال ما يدخل يف العجز ألنه قادر يستطيع   الشيخ:

  طيب إذا ثالثة أشياء مستثىن. ؛أن يتجهيتحرك ما يقدر نفسه، العاجز ما يقدر 

يالحظ احتادهم يف اجتاههم ومن فوائد اآليات: أنه أن الشرع يالحظ احتاد املسلمني يف اجتاههم البدين كما 

الدنيا كلها   اآلن املسلمون يف أقطار )) شطرهحيث ما كنتم فولوا وجوهكم  ((ألنه يقول:  ؛القليب الفكري

م يتجهون هذا االجتاه ويتحدون هذا أالسيما و كلهم متجهون إىل قبلة واحدة، هذا توحيد وال ال؟ توحيد 

فيدل هذا على أن الشرع يراعي مراعاة  ؛ريضة عملية وهي؟ الصالةاالحتاد يف أعظم مشعر عملي أو يف أعظم ف

وأنا عدلت عن   ؛تامة توحيد املسلمني يف دينهم، توحيدهم يف االجتاه البدين وكذلك يف االجتاه القليب الفكري

ري كلمة الروحي ألين ما أعتربه نعم؟ ألنه ال ينبغي أن نقول روحي جسمي، الروح واجلسم شيء واحد نعم؟ وتطه

وهلذا ما جتدها إىل يف عبارات  ؛ما يظهر من  النصارىفيالروح هو تطهري اجلسم، وهذه كلمة الروح جاءت 

املتأخرين الذين تأثروا بالثقافة الغربية، جتدها غالبا يف كالم العلماء السابقني دائما يقولون اجلسم والقلب كما قال 

    قا بالقلبفجعل الشيء معل )) في قلوبهم مرض ((اهللا تعاىل: 

  ))؟ يسألونك عن الروح لكن (( الطالب:

ون يقول ما هذا الذي يعنون هم يعنون بالروح ما يتعلق بالعبادات، ما يتعلق بالعبادات هو الروح أيه  الشيخ:

  @ مجيعا، والروح من البدن والبدن منه. والروح  للبدنحلقيقة أن العبادات مصلحتها وا الروح؛



وإن الذين أوتوا الكتاب  ((لقوله:  ؛عناد اليهود والنصارى، بيان عناد اليهود والنصارىومن فوائد اآلية: 

على النيب عليه الصالة والسالم تشنيعا شنعوا  ـ والعياذ باهللاـ ولكن مع ذلك  )) ليعلمون أنه الحق من ربهم

  .عظيما

من  ((مضافا إىل من؟ إىل اهللا بقوله:  )) أنه الحق ((لقوله:  ؛أن ما كان من عند اهللا فهو حق ومن فوائد اآلية:

  . )) ربهم

ومنها: أن هؤالء املعاندين من أهل الكتاب يعاندون مع علمهم التام ومع إقرارهم بربوبية اهللا، وكان عليهم حني  

عندهم  يقولون قد أقروا بربوبية اهللا هلم وعلموا احلق كان عليهم أن ينقادوا له وأن يكونوا أوىل الناس بإتباعه ألن

  علم بذلك.

فاء الغفلة ما يكفي أن نقول انت ؛م تهومنها: انتفاء غفلة اهللا عزوجل عن أعماهلم املتضمن لكمال علمه وإحاط

  .))  وما اهللا بغافل عما يعملون ((لقول اهللا تعاىل:  ؛كمال العلم واإلحاطةفقط بل نقول املتضمن ل

فالصفات املنفية بأي أداة من أداة  ؛ألن الذي معنا هنا سلبية ؛ومنها: صحة تقسيم الصفات إىل ثبوتية وسلبية

وقد مر علينا أن اهللا ال ينفي عن  ؛صفات السلبيةالالنفي سواء ما أو ليس أو ال أو غري أو ما أشبه ذلك فإا من 

 ؛ألنه لكمال ضده انتفى عنه هذا الشيء ؛نفسه إال ما هو نقص، وأن كل نفي فهو متضمن؟ لكمال ضده

  علمه وإحاطته انتفى عنه الغفلة. مماتفل

هذا  )) وما اهللا بغافل عم يعملون ((ألن قوله:  ؛ومنها: ديد هؤالء املعاندين الذين أوتوا الكتاب وعلموا احلق

  فيه ديد واضح.

ا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وم ((مث قال اهللا تعاىل:  

  )).  بعضهم بتابع قبلة بعض

  أمر من اهللا؟ كانشيخ يف اآلية السابقة التوجه حنو بيت املقدس هل   الطالب:

  هذه،علينا أي نعم مرت  الشيخ:

  .........؟ الطالب:

  )) أوتوا الكتاب ((نعم من قوله:   الشيخ:

  ؟   .... ما يستفاد أن القرآن من ربه   الطالب:

  @ الرسالة. قبلالكتب السابقة اليت كانت إثبات ال ما يصح لكن يستفاد  الشيخ:

  )) ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ((قال: 



         ألن قوله:  ؛من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان حريصا على هداية اخللق 

لكن ال و دليل على أنه كان عليه الصالة والسالم يعرض اآليات، ويبني احلقائق  )) لئن أتيتهم بكل آية ((

  ينتفعون.

  هلا ولن يتبعوها  .ينصاعوا ومنها: قوة عناد هؤالء الذين أوتوا الكتاب، وأنه مهما أوتوا من اآليات فإم مل 

فدل هذا على  ؛الذم قت مساقألن هذه اآلية سي ؛ومن فوائد اآلية: وجوب االنقياد للحق إذا ظهرت آياته

  وجوب إتباع احلق إذا تبني اآليات.

ن من املتعصبني مبذاهبهم من إذا أتوا بكل آية ما ألنعم؟ كيف ذلك؟ ذم بعض املتعصبني يف تقليدهم  ومنها:

الفتوى "شيخ اإلسالم يف  كان  وهلذا ؛تبعوه، وإذا أتيت كالما من كالم مشاخيهم قالوا على السمع والطاعة

ا  كن ملول ؛ن العلماء من األشاعرة وغريهم وقال إنه ليس كل من نقلنا قوله فإننا نقول بهعأكثر النقول  "احلموية

 إىل إمام أو مذهب صاروا لو أويت بكل آية ما تبعها حىت يؤتى بشيء من كالمهم الكان بعض الطوائف منتح

إذا أتى بشيء من كالم مقلده  ؛رضتهاكنه نفيه، ومعوهذا من الدعاء باحلكمة إن اإلنسان يقنع املعارض مبا ال مي

اإلمام  ،اإلمام مالك ،مام الشافعيهؤالء املتعصبون للمذاهب إذا قلنا هلم هذا اإل ؛نعم؟ هو ما ميكن أن حييد عنه

 والنا عرض احلائطاضربوا بأق :مع خمالفة الكتاب والسنة، ويقولونتقليدهم اإلمام أيب حنيفة كلهم ينكرون  ،امحد

يف هذا املعىن كثرية، إذا كانوا هم يقولون هكذا فهل الذين يتعصبون هلم مع خمالفة الدليل هل  نعم؟ وهلم عبارات

أخذوا به أخذوهم إذا تبني هلم الدليل لكانوا لو قلدوهم حقيقة  ؛حقيقة؟ كال ما قلدوهم حقيقةهلم هم مقلدون 

عند  أما إذا مل يقم الدليل ؛ون عليه مادام قام الدليللكنهم ما قلدوهم حقيقة بل تعصبوا تعصبا ال حيمد ؛به

من يرى  دلة فهذا على كل حال يعذر إذا قلديستطيع أن يعرف احلكم باأل واإلنسان سواء كان ممن يطلب الدليل

وهلذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا:  ؛أما مع وضوح الدليل وبيانه فإن التقليد حرام ؛أنه أقرب إىل احلق

فال تأكل امليتة، مع وجود  ىكذ أما مع وجود حلم امل ؛مىت حيل؟ للضرورة، حيل للضرورة ،إن التقليد مبنزلة أكل امليتة

ند وهلذا ما أمر اهللا بسؤال أهل العلم إال ع ؛الدليل من الكتاب والسنة وتبينه لإلنسان فإنه ال حيل له أن يقلد

أما إذا كنا نعلم بالبينات والزبر  )) فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون بالبينات والزبر ((عدم العلم، فقال: 

  نقول بالبينات والزبر فال نسأهلم.

ووجه  )) وما أنت بتابع قبلتهم (( ؛اليهود والنصارىاحدا من استحالة أن يتبع مسلم من فوائد اآلية:  ،ومنها

فاملؤمن حقيقة ال ميكن أن يتابع أعداء اهللا وأن  ؛ن اجلملة هنا جاءت باالمسية ، وما أنت بتابع قبلتهماالستحالة أ

من  (  وقد محى النيب عليه الصالة والسالم ذلك غاية احلماية حيث قال:  ؛يأخذ بآرائهم وأفكارهم واجتاهام



والتقليد هلم سواء يف أمور العبادة أو يف أمور ) حىت حنذر ونبعد عن التشبه بأعداء اهللا  تشبه بقوم فهو منهم

وما أنت بتابع  ((فاملهم أن قوله:  ـ  والعياذ باهللاـ أن التشبه م حرام وقد يؤدي إىل الكفر والشرك ف ؛العادة

  يستفاد منه أن املؤمن ال ميكن أن يتابع هؤالء يف دينهم نعم؟ أي نعم.  )) قبلتهم

فاليهود يرون النصارى غري  ؛النصارى ال يتبع بعضهم بعضا بل يضلل بعضهم بعضاومن فوائد اآلية: أن اليهود و 

 لكنهم على اإلسالم يد واحدة، (( ؛كل منهم يضلل اآلخر  ؛مسلمني، والنصارى يرون اليهود غري املسلمني أيضا

 ؛م يد واحدة)) هم على اإلسال يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض

يرى أن اآلخر ليس على منهم إلسالم، وهم فيما بينهم أيضا يضلل بعضهم بعضا، كل واحد األم كلهم أعداء 

  @ ملة صحيحة.

      )). همءولئن اتبعت أهوا (( ؛ومن فوائد اآلية: أن إتباع اليهود والنصارى إتباع للهوى ال للهدى

  والنصارى حيث جعل اهللا تعاىل ما هم عليه هوى وليس دى.ومنها أيضا: أم ليسوا على هدى اليهود 

من بعد ما جاءك من  ((لقوله:  ؛ومن فوائد اآلية: أن اإلنسان ال يؤاخذ باألمر املخالفة إال بعد قيام احلجة عليه

م إال ما يتحقق الظل ؛خذ به وإن كان يسمى ضاال لكنه ليس بظاملافال يؤ  غريه جهاليتابع اإلنسان قد  )) العلم

أما من جهل احلق ومل يوفق له فيقال إنه ضال لكن ال يقال إنه ظامل ألنه مل يتعمد  ؛ملن عرف احلق وخالفه

  .املخالفة 

 ة. أتى بأل املفيد)) من بعد ما جاءك من العلم (( ؛ومن فوائد اآلية:  بيان أن العلم حقيقة هو علم الشريعة 

 ؛والثناء هو العلم بأي شيء؟ بالشريعةاحلمد وال شك أن العلم الكامل الذي هو حمل ))  من العلم ((للكمال 

وليس عصرنا هو عصر العلم عصرنا حقيقة هو عصر  اجلهل،  علمولذلك حنن نقول إن عصر النبوة هو عصر ال

ذا؟ يزول بزوال يبقى العلم ههل أما أنه هو علم بالدنيا ما هو علم ألن هذا علم  ؛عصر اجلهل باهللا وبشريعته

فهو  ؛متهاألنه هو الطريق والوسيلة للوصول إىل اهللا عزوجل وإىل دار كر  لكن العلم بالشريعة يبقى ؛الدنيا، ما يبقى

كثري ما نسمع من يذهب يقول هذا عصر   )) من بعد ما جاءك من العلم ((وهلذا قال:  ؛العلم احلقيقي الباقي

بالغ نعم؟ هذا خطأ، نعم نقول عصر العلم جيب أن يقيد، يور أيضا العلم عصر التقدم وبعضهم يقول عصر الن

نقول العلم الذي هو أن الناس اآلن عندهم من العلوم املادة ما ليس عند من قبلهم لكن  ؛جيب أن يقيد ال بأس

  .)) من بعد ما جاءك من العلم ((حمل الثناء، العلم عند اإلطالق هو العلم الشرعي 

ليس بني اهللا مقرون باألعمال ال باألشخاص مبعىن وغري ذلك عدل الد اآلية: أن الظلم و ومنها أيضا من وفوائ

هذا قريب من الرسول  ما نقول مثال ؛كل من خالفه فهو ظامل  ؛يه بهعيه ويرابشيء حيا تعاىل بني أحد من اخللق



نقول هذا إنسان من قريش من أن أو  ؛رسول صلى اهللا عليه وسلمالمن  هصلى اهللا عليه وسلم تكفر سيئاته لقرب

لئن  ((إذا كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول اهللا له:  ؛ساللة األشراف من بين هاشم تكفر عنه سيئاته

أليس كذلك؟ يعين فما بال فيمن دون الرسول صلى اهللا عليه وسلم  )) هم إنك إذا لمن الظالميناتبعت أهواء

ن أكرمكم عند اهللا إ (( ال من قبل نسبه أو حسبه أو جاهه بني الناسمن قبل اهللا عزوجل  ما هنا أحد حياىب

  .)) أتقاكم

 )) هم من بعد ما جاءك من العلمءولئن اتبعت أهوا (( ؛ومن فوائد اآلية: جواز التعليق على شرط ال يتحقق

النيب صلى  )) الهوىوما ينطق عن  ((: تعاىل  ا ميكن يقع، ال ميكن أن يقع لقولهمهذا أمر معلق لكنه متعلق 

فالذي ال ينطق عن اهلوى ال ميكن أن يسأل عن  )) وما ينطق عن الهوى ((اهللا عليه وسلم يقول اهللا فيه: 

فالرسول صلى اهللا عليه وسلم ال ميكن أن يتبع  ؛اهلوى، إذا كان النطق ال ينطق به عن اهلوى فالعمل كذلك

  هم .ءأهوا

ل صلى للرسو يكون إذا كان هذا الوصف  وجه ذلك؟ ؛باع أهواء غري املؤمننيومن فوائد اآلية: حتذير األمة من إت

أهواء  ذرة غاية احلذر من إتباعأن حنفهذا فيه التحذير  ؛هم فالذي دونه من باب أوىلءاهللا عليه وسلم لو اتبع أهوا

هذا هو الظلم، والظلم إن هلم األمة مما وقعت فيه اآلن من إتباع أهواء أعداء اهللا، نبني  أعداء اهللا وليس أننا نوقظ

ألي شيء؟ للهدى الذي جاء به حممد  مإتباعه سيه وخيم، حىت يكون الناغتبع متمة، والظلم مر اظلمات يوم القي

  @ مث قال اهللا تعاىل. ؛)) ولقد جاءهم من ربهم الهدى صلى اهللا عليه وسلم كما قال اهللا تعاىل: ((

فعلهم شرك وال يؤاخذون إال إذا أقيمت عليهم لعباد القبور بالنسبة للمؤاخذة بعد قيام احلجة نقول  الطالب:

  احلجة ؟

لكننا نعاملهم معاملة املشرك بالنسبة لعدم الصالة عليهم إال إذا أقيمت احلجة نعم إال إذا أقيمت احلجة؛  الشيخ:

ال  الشرك لكن عند اهللا هم فعل ن ظاهرهم اآلن ظاهر أل ؛يف قبور املسلمني وما أشبه ذلك هممثال أو عدم دفن

مث إن هذا حقيقة بالنسبة للبالد اإلسالمية القريبة هذا شيء  ؛ما قامت عليه احلجة بأنه يف النار قد تكون جنزم 

قول هذا شرك ما من يألن عنده من يقول إن هذا شرك يسمعون  ؛يف ظين أنه فرض مستحيل إا مسألة فرضية

فيها اآلن قبور تعبد من دون اهللا، يعين اليت مثال نفرض يف هذه البالد العربية  ؛األرض من عامل يبني احلقختلوا 

شرك وكفر حرام و وأن هذا  طهلم هذا غل ونأتظنون أنه ليس فيهم عامل يهديهم إىل احلق؟ فيه فيهم علماء يبين

  @ نعم؟.لكنهم يصرون ألن هلم أناس يقلدوم يرون هم الذين على احلق 

  ........؟: الطالب



ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك  اخلطاب صريح (( ،ال ما ميكن الشيخ:

لتفسري إن التعليق ما وقلنا يف أثناء ا ؛صريح )) أوحي إليك وإلى الذين من قبلك (())  ولتكونن من الخاسرين

  @ ...)) فأنا أول العابدينقل إن كان للرحمن ولد  ، (( يلزم  وقوعه

  ........؟بالنسبة لألفضلية :الطالب

  أي بس بالنسبة هللا عند اهللا ما ينفعهم هذا  الشيخ:

  ؟ أيش مقتضاه ما هو مقتضاه الطالب:

أم أشرف الناس جنسا، يعين جنس بين آدم الناس معادن فاجلنس جنس بين هاشم مث جنس  مقتضاه الشيخ:

  قريش مث جنس العرب أفضل من غريهم باعتبار اجلنس

  .........؟:الطالب

وهلذا لو  ؛قد يكون التوابع قد يكون التوابع أكثر وقد يكون حسب ما يف قلب اإلنسان من اإلميان  الشيخ:

ما بلغ مد أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ( هاشم بعد الصحابة نقول جييء ناس من بين 

   ولو كان من بين هاشم.)  وال نصيفه

  إذا ما يستفيدون  ؟  الطالب:

يستفيدون إذا كانوا يف التقوى  ) خياركم في اإلسالم خياركم في الجاهلية ( :يستفيدون قال الرسول الشيخ:

يكون هلم يف أنه أما عند اهللا درجام عند اهللا فالظاهر واهللا أعلم  ؛مع غريهم سواء فهم مقدمون يف األحكام

  @  من الرسول صلى اهللا صلى اهللا عليه وسلم. قربه  لكن غري مؤمن ما يستفيد من ؛ذلك شرف

  ..........؟: الطالب  

  يقلد شيء العلميفهم من هذا صحيح الذي ما يستطيع  الشيخ:

  :.عليه أن يسأل ..........؟الطالب

، حىت اآلن اإلنسان الذي ميكنه معرفة احلق بدليله هم الذي يقلد يسأل  يقلديسأل الذي أيه هو هذا  الشيخ: 

ما يستطيعون فما هو فرضه، جتيء مسائل  ليدلطلبة العلم أحيانا تأتيهم مسائل ما يستطيعون أن يصلوا إىل ال

 وعند اإلنسان ما عندك أدلة اآلن والبحث عن هذه األدلة تطلب العجلة وعدم التأين يعين تتطلب احلكم الفوريت

  احلكم فيها فماذا نصنع حينئذ؟  عبا حبيث تفوت املسألة قبل البسط يف قد يكون ص

  : نقلد الطالب

  @ نشوف أقرب الناس إىل الصواب يف ظننا ونقلده.ما لنا إال التقليد  الشيخ:



  .........؟ :الطالب 

 ((     وهلذا أكد يف احلقيقة ما هو بس بإن والالم أكد بالقسم ؛هذا أكد ألجل التحذير ملبالغة التحذير الشيخ:

  @فأصل اجلملة كلها مؤكدة بالقسم مث جواب القسم مؤكد بإن والالم .  )) ولئن اتبعت

  لروح هي القلب ؟ا الطالب:

وهلذا قال اهللا تعاىل  ؛فكل ما به احلياة فهو روح ؛الروح يراد ا النفس اليت ا حياة اجلسمالقلب ، ال   الشيخ:

)) روحا من أمرنا، فسمى اهللا القرآن روحا ألن به احلياة نعم؟  وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا يف القرآن: ((

.  

  القلب؟يف حياة فيه شيخ قد يكون  الطالب: 

  احلياة ترقبة اإلنسان ما بقي طعتأي نعم القلب يكون به احلياة، والرقبة تكون فيها حياة أيضا لو ق الشيخ: 

  .........؟ الطالب:

في الجسد مضغة  ما أعرف أنه مسي روحا، إمنا كما قال الرسول عليه الصالة والسالم: (ما أدري .... الشيخ: 

  @ ). وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلب إذا صلحت صلح الجسد كله

  ؟  ... )األرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف (شيخ؟ نعم. يف احلديث  الطالب:

فه ألأيه هذا صحيح ألن النفس اليت يف جسمك تعرف نفس الرجل اآلخر من الناس مبجرد ما تقابله ت  الشيخ:

 ؛نكرم نكرت وإذا رأوا أهل اخلري  ألفته نفوسهم أهل الفسق إذا رأوا الفاسق ؛رهفنعم؟ ومبجرد ما تشاهده تن

  @ ) جند مجندة: ( وكذلك أهل اخلري مع أهل الفسق هذا معىن قوله

  ))  هم وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعرفونءالذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنا (( 

حال اليهود والنصارى هل عنادهم عن جهل بالرسول صلى اهللا عليه وسلم؟ هذا عود على حال أو على بيان 

  يستفاد به قوة اإلنكار عليهم ألم كانوا يعاندون عن علم . ؛ال

يعرفونه كما يعرفون  ((لقوله:  ؛ومن فوائد اآلية: أن نبوة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ثابتة يف الرساالت السابقة

  .))  همءأبنا

فهو  )) همءكما يعرفون أبنا ((لقوله:  ؛اآلية: بيان أن تعلق اإلنسان باالبن أقوى من تعلقه بالبنتومن فوائد 

  @ . يعرف من ابنه أكثر مما يعرف من بنته

ومل  )) إنك إذا لمن الظالمين ((تلطف اهللا يف اخلطاب للرسول صلى اهللا عليه وسلم حني قال؟ بينا يف التفسري 

وذكرا شاهدا بينا  ؛أرق من قوله: إنك ظامل )) إذا من الظالمينإنك  ((ألن هذه العبارة إنك  ؛إنك ظامل :يقل



     هاغري  )) اهللا عنك عفا (( إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو؟ ىلذلك يف تلطف اخلطاب من اهللا جل وعل

  ذين مبتدأال ؛عبست وتوليت، أي نعم :ومل يقل )) عبس وتولى أن جاءه األعمى وما يدريك ((

  أخذنا أربع فوائدأخذناها  الطالب:

  @ منها؟ نبدأ الذي بعده. أخذناها  الشيخ:

 ((   )) ما معىن قوله:  همءالذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنا ((قوله تعاىل: قال تعاىل نناقش ....

  ))؟ يناهمآت ما معىن ((حجاج؟  )) آتيناهم

  معناه  أعطيناهم  الطالب : 

  مفعول؟ تنصب من كم   .أعطيناهم  الشيخ:

  : اثننيالطالب

  أين املفعول األول؟  الشيخ: 

  ثاين الكتاب.اهلاء والاألول  الطالب:

  فأين خربه؟  ألن الذين مبتدأ )) الذين آتيناهم ((يا غامن؟  أين خرب املبتدأ  الشيخ:

  يعرفونه الطالب:

  يا عبد الرمحن يعود إىل من؟ )) يعرفونه ((يعرفونه أحسنت. الضمري يف قوله:  الشيخ: 

   ))الكتاب  على الذين أوتوا ((يعود   الطالب:

  يعود على من ؟ الضمري هذا  )) رفونهعالذين آتيناهم الكتاب ي (( ه اهلاء يعرفونيف الضمري  الشيخ:

  ؟ نيب صلى اهللا عليه وسلمعلى ال الطالب:

ر ؟ ويش اإلشكال الذي ما سبق طيب فيه إشكال مل يسبق له ذكعلى النيب صلى اهللا عليه وسلم نعم؟ الشيخ: 

  ؟الرسول صلى اهللا عليه وسلم ...ذكر له 

  ..السياق أثناء يف  ركو ذ م  الطالب:

   ؛رجع إليهالضمري يسياق القرآن ما سبق الذكر للرسول صلى اهللا عليه وسلم حىت نقول  الشيخ:

  ......... الطالب:

وما  ((نعم؟  )) ويكون الرسول عليكم شهيدا ((أن السياق وقد نقول إنه سبق هذا معلوم أين نعم الشيخ:

   بتابع  وما أنت (( )) جعلنا قبلة التي كنت عليها إال لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه

  نعم. )) قبلتهم



  ؟  املذكور الكتابمذكور أقرب إذا قلنا الضمري يعود على  الطالب:

  يعرفون أن كتام حق هم،معرفتهم الكتاب  يعرفون  الكتاب ويش الفائدة من الشيخ:

  كتاب يعين القرآن؟ ال  الطالب:

  يعين اليهود والنصارى بين إسرائيل يعرفون حممدا كما يعرفون أبنائهم. )) الذين آتيناهم الكتاب (( الشيخ:

  ؟)) همءكما يعرفون أبنا((طيب ملاذا خص األبناء يا خليفة ؟ نعم؟ ملاذا خص األبناء دون البنات  

  ما ذكرنا  الطالب:

م، هذا قول ويش  شد من معرفة البنات لشدة عنايتهذكرناها يف التفسري ، يعين كونه يعرف  االبن أ الشيخ:

  ويش تقول يا ابراهيم ؟القول الثاين؟ 

  يري؟التغ الطالب:

خص األبناء بالذكر  ؛ما فيها إال هذا لكن لعله يريد أن يكون  لكل مسألة قوالن، ما فيها إال هذهال؛  الشيخ:

  فيكون معرفة اإلنسان هلم أكثر من معرفة البنات نعم. ؛لتعلق النفس م أكثر من تعلقها بالبنات

  ما موضع اجلملة يا راشد من اإلعراب؟ موضع اجلملة من اإلعراب؟ )) وهم يعلمون ((قوله:  

  حال الطالب:

  من أين؟ الشيخ:

  ...حال من الكتاب  )) يعرفونه الذين آتيناهم الكتاب ((  الطالب:

   ؟صاحب احلال ونص عليه ؟ أعطينالكتاب، وين  ال ما هو الشيخ:

  .)) يكتمون ((حال من فاعل  الطالب:

يكتمون  قال: ((طيب ملاذا قيد كتمام بالعلم ؟ أليش قيدها بالعلم )). يكتمون فاعل ((حال من  الشيخ: 

 ؟ @ )) الحق وهم يعلمون


